
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da Sessão de 28.04.2014  * Livro 24 * Fl. 49

ATA N.º 3/2014

A T A  D A  S E S S Ã O  O R D I N Á R I A  D E  A B R I L  D A
A S S E M B L E I A M U N I C I P A L  D E P E N I C H E ,
R E A L I Z A D A  N O  D I A 2 8 D E  A B R I L 2 0 1 4 :

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano dois mil e catorze, no Auditório do
Edifício Cultural do Município de Peniche, sito na Rua dos Hermínios, na cidade,
freguesia e concelho de Peniche, com a participação dos senhores Maria João Estevam
Avelar Rodrigues (PSD), Américo de Araújo Gonçalves (PS) e Paulo Jorge Leal
Rodrigues (PSD), respetivamente Presidente, Primeiro e Segundo Secretários da Mesa,
dos senhores António Manuel Prioste Salvador (PSD), Silvino Doirado Conceição João
(PS), Henrique Bertino Batista Antunes (CDU) e António Filipe Monteiro Victória
(CDU), respetivamente Presidentes das Juntas de Freguesias de Atouguia da Baleia,
Ferrel, Peniche e Serra d'El-Rei, e dos senhores Rogério Manuel Dias Cação (CDU),
Ademar Vala Marques (PSD), Ana Cristina Maia da Costa (CDU), João Manuel de Jesus
Gomes (PS), José António Bombas Amador (CDU), Paulo Jorge Amaro Balau (PSD),
Sérgio Miguel Franco Martins Leandro (CDU), Célia Sousa Martins (PSD), Mariana da
Conceição Santos Rocha (CDU), Henrique André da Silva Estrelinha (PS), Carlos
Nicandro Bastos Jesus (CDU), José António Leitão da Silva (PSD), Vítor Manuel
Farricha Mamede (PS), Arminda da Glória Félix Martins Braz (CDU), Álvaro André
Paiva Amador (CDU), Licínio Pereira (CDU), Humberto Manuel Costa Ferreira (PS) e
Ana Filipa Ferreira Nicolau (PS) reuniu-se, ordinariamente, a Assembleia Municipal de
Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º - Período de antes da ordem do dia.
2.º - Período de intervenção do público.
3.º - Período da ordem do dia:

1. Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara, acerca
da atividade do Município, bem como da situação financeira do mesmo;

2. Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas da
Câmara Municipal do exercício de 2013;

3. Apreciação e votação da 1.ª Revisão ao Orçamento da Receita e da
Despesa, Plano Plurianual de Investimento e Plano de Atividades Municipais para 2014,
da Câmara Municipal;

4. Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas dos
Serviços Municipalizados do exercício de 2013;

5. Apreciação e votação da 1.ª Revisão ao Orçamento da Receita e da
Despesa e Plano Plurianual de Investimento para 2014, dos Serviços Municipalizados;

6. Apreciação e votação do pedido de autorização para contratação de
empréstimo para financiamento de obras municipais;

7. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal de contrato
de execução de delegação de competências da Câmara Municipal na Junta de Freguesia
de Atouguia da Baleia;

8. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal de contrato
de execução de delegação de competências da Câmara Municipal na Junta de Freguesia
de Ferrel;
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9. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal de contrato
de execução de delegação de competências da Câmara Municipal na Junta de Freguesia
de Peniche;

10. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal de contrato
de execução de delegação de competências da Câmara Municipal na Junta de Freguesia
de Serra d'El-Rei;

11. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal de contrato
interadministrativo de delegação de competências da Câmara Municipal na Junta de
Freguesia de Atouguia da Baleia;

12. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal de contrato
interadministrativo de delegação de competências da Câmara Municipal na Junta de
Freguesia de Ferrel;

13. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal de contrato
interadministrativo de delegação de competências da Câmara Municipal na Junta de
Freguesia de Peniche;

14. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal de contrato
interadministrativo de delegação de competências da Câmara Municipal na Junta de
Freguesia de Serra d'El-Rei;

15. Apreciação e votação do pedido de parecer prévio da Câmara
Municipal, conforme o artigo 64.º da LOE para 2014, para abertura de procedimento
para contratação de trinta e quatro Técnicos Superiores no âmbito das Atividades de
Enriquecimento Curricular para o ano letivo 2014/2015.

A sessão foi aberta, pelo senhor Primeiro Secretário da Mesa, no exercício das
funções de presidente da Mesa, eram vinte e uma horas e quarenta minutos,
encontrando-se na sala vinte e três dos vinte e cinco membros que compõem a
Assembleia Municipal de Peniche.

Compareceram no decurso da sessão, durante o período de antes da ordem do
dia, e passaram de imediato a participar nos trabalhos os senhores Maria João Estevam
Avelar Rodrigues (PSD), Presidente da Assembleia Municipal, e Paulo Jorge Amaro
Balau (PSD).

O senhor Primeiro Secretário da Mesa presidiu à sessão até à chegada da
senhora Presidente da Assembleia Municipal.

A senhora Ana Nicolau (PS) só participou na sessão até às zero horas e trinta
minutos do dia 29 de abril de 2014, tendo saído antes da votação do ponto dois da
ordem do dia.

O senhor João Gomes (PS) só participou na sessão até à uma hora e dez minutos
do dia 29 de abril de 2014, tendo saído após a votação da deliberação de continuação
dos trabalhos para além da hora prevista no Regimento.

Os senhores Licínio Pereira (CDU), Humberto Manuel Costa Ferreira (PS) e Ana
Filipa Ferreira Nicolau (PS) encontravam-se a substituir os senhores Pedro Manuel
Tavares Varão (CDU), Anabela Correia Dias (PS) e Natália Susana Colaço Rocha (PS),
que comunicaram a sua ausência, nos termos do n.º 2 do artigo 78.º da Lei n.º 169/99, de
18 de setembro.

Assistiram à sessão o Presidente da Câmara, senhor António José Ferreira Sousa
Correia Santos (CDU), em cumprimento do estabelecido no n.º 2 do artigo 48.º da Lei n.º
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169/99, de 18 de setembro, o Vice-Presidente da Câmara, senhor Jorge Alberto Bombas
Amador (CDU), e os Vereadores, senhores Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes
(CDU), Jorge Manuel Rosendo Gonçalves (PS), Ângelo Miguel Ferreira Marques (PS),
Luís Lourenço Jorge Ganhão (PSD) e Filipe Maia de Matos Ferreira Sales (PSD).

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

ATAS DAS REUNIÕES ANT ERIORES :

Foram presentes as atas n.os 1 e 2/2014, das reuniões realizadas nos dias 27 e 28
de fevereiro de 2014, correspondentes à sessão ordinária do mês de fevereiro de 2014,
tendo sido dispensada a leitura das mesmas por os respetivos textos terem sido
previamente distribuídos pelos membros da Assembleia Municipal. O senhor Primeiro
Secretário da Mesa, presidente em exercício, informou que, na sequência de sugestões
apresentadas pelo senhor Paulo Rodrigues, foram introduzidas pequenas correções
morfológicas aos textos que foram enviados aos membros da Assembleia Municipal.

Submetidas à votação, uma após outra, as atas em apreço, constataram-se os
seguintes resultados:

Ata n.º 1/2014 – Aprovada, por maioria, com quatro abstenções, dos senhores
Ademar Marques (PSD), Licínio Pereira (CDU), Humberto Ferreira (PS) e Ana Nicolau
(PS), e dezanove votos a favor, dos restantes membros da Assembleia Municipal
presentes.

Ata n.º 2/2014 – Aprovada, por maioria, com quatro abstenções, dos senhores
Ademar Marques (PSD), Licínio Pereira (CDU), Humberto Ferreira (PS) e Ana Nicolau
(PS), e dezanove votos a favor, dos restantes membros da Assembleia Municipal
presentes.

EXPEDIENTE :

O senhor Primeiro Secretário da Mesa, presidente em exercício, deu
conhecimento de que o expediente recebido desde a última sessão ordinária se
encontrava disponível para consulta, dispensando-se a sua leitura, por ter sido
previamente distribuído pelos membros da Assembleia Municipal um memorando dos
documentos recebidos.

MOÇÕES , VOTOS DE LOUVOR , CONGRATULAÇÃO , SAUDAÇÃO , PROTESTO OU
PESAR :

A Assembleia passou à apreciação do ponto em apreço, tendo-se verificado as
seguintes intervenções:

Rogério Cação (CDU):
Apresentou, verbalmente, as seguintes saudações:
«Uma saudação de felicitações ao PAC – Peniche Amigos Clube - Associação para a

Promoção Desportiva, Cultural, Recreativa e Social, pela brilhante conquista do campeonato
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distrital de iniciados de futsal, que surge como corolário do trabalho dedicado e de excelência que
têm vindo a desenvolver em diversas frentes. Esta saudação tem como destinatários os dirigentes,
pela forma como têm dirigido os destinos do clube, mas cabe, nesta saudação, um cumprimento
especial aos jovens atletas e respetiva equipa técnica pela vitória agora alcançada, que muito
honra Peniche.»

«Uma saudação ao Futebol Clube da Prageira, que conquistou, também de forma
brilhante, o campeonato de futebol amador de Peniche e a respetiva taça, envolvendo nesta
saudação a equipa técnica, os atletas, os dirigentes do clube e todos os que têm contribuído para
fazer deste campeonato de futebol amador uma autêntica festa do desporto local.»

«Uma saudação ao Centro de Canoagem do Oeste, pela passagem do seu décimo
segundo aniversário, abarcando todos os que fazem parte do clube, atletas e dirigentes, e
formulando votos de sucesso, quer associativo quer desportivo, para esta coletividade.»

«Uma saudação para a realização do XI Open Internacional Cidade de Peniche, que
envolveu 39 clubes e 452 atletas individuais, e constituiu uma jornada de sucesso para Peniche
que não poderia deixar de ficar registada.»

«Uma congratulação, muito especial, pelo facto de uma pessoa de Peniche, o senhor
Carlos Leitão, ter sido nomeado para o Governo do Québec, no Canadá, com funções de elevada
responsabilidade, designadamente na área financeira. É um conterrâneo de Peniche que vê
reconhecida a sua competência ao ser nomeado para o governo deste território canadiano.»

Propôs, verbalmente, o seguinte voto de louvor:
«As comemorações do 25 de Abril no nosso concelho marcaram com especial dignidade a

passagem do quadragésimo aniversário.
«De facto, um programa multifacetado, com momentos de elevado valor simbólico, a par

de múltiplas atividades de carater lúdico, desportivo e cultural, conferiram uma qualidade
inegável às comemorações, como o comprova a evidente adesão da população de Peniche e não só.

«Refira-se que mais de mil alunos de Peniche e outros tantos do exterior visitaram a
Fortaleza, revisitando a memória dos que nela estiveram por terem lutado pela liberdade e pela
democracia.

«Relevante é igualmente o envolvimento das coletividades do concelho que, com o seu
entusiamo e dedicação, garantiram o necessário enquadramento das atividades.

«Peniche está de parabéns pela forma como soube comemorar Abril, e, por isso,
propomos um voto de louvor à Câmara Municipal pela forma como dinamizou as comemorações,
que é também extensivo às juntas de freguesia do concelho e a todas as coletividades e entidades
locais que garantiram a dinamização das atividades programadas.

«Peniche, 28 de abril de 2014.
«O grupo municipal da CDU.»

Ademar Marques (PSD):
Disse que o Partido Social Democrata se associa às saudações e/ou felicitações

apresentadas pelo senhor Rogério Cação.
Apresentou, verbalmente, a seguinte saudação:
«Uma saudação à nadadora Victoria Kaminskaya, residente em Atouguia da Baleia, que

está ao serviço da Seleção Nacional de Natação e bateu, recentemente, um novo recorde nacional,
com votos de que possa continuar a representar Portugal.»

José Amador (CDU)
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Apresentou, por escrito, a seguinte saudação:
«Saudação sobre o Dia do Trabalhador – 1.º de Maio
«A poucos dias de se comemorar o 40.º aniversário do 1.º de Maio em liberdade,

queremos afirmar a nossa determinação em lutar para derrotar a política de direita e mudar o
Governo. Pelo aumento dos salários e atualização imediata do salário mínimo nacional para 515
euros. Mais contratação coletiva, 35 horas semanais, contra a transformação dos cortes
provisórios em definitivos, pela reposição dos direitos, salários e pensões que foram roubados,
mais desenvolvimento, emprego e direitos sociais.

«Os sacrifícios, cortes e austeridade sempre maiores que os anunciados, tiveram e têm
como resultado explorar e empobrecer mais os portugueses e Portugal e assegurar o
enriquecimento rápido e escandaloso dos mais ricos. A dívida passou de 94% do PIB, em 2010,
para mais de 130% do PIB, no final de 2013, e o défice real, apesar de todas as manipulações,
continua em cima.

«Para atingir um défice público de 4,9%, em 2013, o IRS teve um aumento de 35,5%,
quase 3 vezes mais que o aumento global de impostos, que foi de 13%. A redução do défice foi,
afinal, conseguida à custa de uma expropriação brutal dos rendimentos do trabalho, nunca antes
vista em 40 anos de Democracia.

«Basta de austeridade, desemprego e sacrifícios para os trabalhadores, pensionistas e
reformados. A dívida aumentou e mantém-se o défice!

«Todos se lembram que os sacrifícios brutais de impostos aos portugueses eram
justificados pelos governantes, com a imperiosa necessidade de reduzir a dívida e o défice. Nada
mais falso!

«Hoje os trabalhadores Portugueses lutam e exigem:
«1- O Fim da Política de exploração e empobrecimento e uma justa distribuição da

Riqueza;
«2- O Aumento dos salários e atualização imediata do salário mínimo nacional para 515

euros.
«3- Revogação das normas antilaborais que foram introduzidas na legislação dos setores

privado, público e empresarial do Estado.
«4- O fim dos Bloqueios à negociação coletiva e a publicação das portarias de extensão.
«5- Cumprimento do direito de negociação coletiva na Administração Pública e a

aplicação das 35 horas a todos os trabalhadores, bem como a publicação imediata dos ACEEP já
assinados.

«6- A melhoria da Proteção Social aos desempregados e às famílias.
«7- A reposição dos cortes nos salários, pensões, reformas e horários roubados aos

trabalhadores.
«8- A defesa e promoção das funções sociais do Estado, nomeadamente, na Segurança

Social, Saúde e Ensino.
«9- Uma nova política fiscal, nomeadamente a eliminação da sobretaxa do IRS e a sua

redução, o aumento da taxação das transações financeiras, das fortunas e dos lucros dos grandes
grupos económicos e financeiros.

«E assim chegados a 2014 com avanços e recuos em que o Governo PSD/CDS que não
respeitam os Valores de Abril, nem a Constituição da República Portuguesa, vamos fazer deste
1.º de Maio uma grande Jornada de Luta e unidade contra esta Política.

«Por um Portugal com Futuro.
«Vivam os trabalhadores.
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«Viva o 1.º de Maio em Liberdade.
«José António Amador, CDU»

Vítor Mamede (PS):
Apresentou, verbalmente, o seguinte voto de saudação
«Um voto de saudação ao Coral Stella Maris pela comemoração do seu trigésimo sétimo

aniversário.»

Ana Maia (CDU):
Apresentou, verbalmente, a seguinte saudação:
«Em nome do grupo da Coligação Democrática Unitária, uma saudação especial à atleta

Victoria Kaminskaya, que está apurada para o Campeonato da Europa de Natação, que se
realizará no mês de agosto, em Berlim.»

Álvaro Amador (CDU):
Apresentou, verbalmente, as seguintes saudações:
«Uma saudação pelo segundo aniversário do Centro Interpretativo de Atouguia da

Baleia, um investimento camarário e um projeto que tem uma abrangência local bastante
importante, não só na vila de Atouguia da Baleia, mas em todo o concelho, nomeadamente na
zona rural.»

«Uma saudação à Câmara Municipal pela realização da Semana da Juventude, que
decorreu durante o mês de abril, a que se associaram outras dez entidades, que teve a presença de
milhares de participantes.»

Realçou a realização, em Peniche, da reunião da Associação Oceano XXI e da
iniciativa O Mar é Nosso, organizada pela Câmara Municipal de Peniche, pelo Rotary
Clube de Peniche e pelo Núcleo de Gestão de Eventos da Escola Superior de Turismo e
Tecnologia do Mar de Peniche. Sublinhou que o Município tem vindo, em colaboração
com outras entidades, a apostar na relação de Peniche com o mar.

Deliberação n.º 16/2014: Submetido a votação nominal, de braço no ar, foi o
voto de louvor à Câmara Municipal de Peniche, pela forma como dinamizou as
comemorações do quadragésimo aniversário do 25 de Abril de 1974 no concelho de
Peniche, extensivo às juntas de freguesia do concelho e a todas as coletividades e
entidades locais que garantiram a dinamização das atividades programadas,
apresentado pelo senhor Rogério Cação (CDU), aprovado pela Assembleia Municipal
de Peniche, por unanimidade, com vinte e três votos.

Sendo vinte e duas horas, chegou a senhora Presidente da Assembleia
Municipal que passou, de imediato, a participar nos trabalhos e a presidir à Mesa.

OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PARA A AUTAR QUIA :

Passando a Assembleia ao ponto em epígrafe, usaram da palavra os senhores,
adiante identificados:

Henrique Estrelinha (PS):
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Lembrou que, na sessão ordinária de dezembro de 2013, sugeriu que a Câmara
Municipal promovesse a realização de obras de conservação na Torre do Relógio, sita
no Largo 5 de Outubro, em Peniche, que é propriedade do Município, podendo recorrer
ao próximo quadro de apoio comunitário. Disse, ainda, que o relógio está avariado, não
existindo o toque dos sinos. Perguntou se o senhor Presidente da Câmara já verificou a
situação com os serviços do Município, como referiu na referida sessão.

Perguntou se existem desenvolvimentos no processo de instalação de uma
pousada na Fortaleza de Peniche.

Perguntou se é verdade que a Fonte do Rosário, em Peniche, não tem proteção
legal por ter o processo de classificação caducado.

Lembrou que, na sessão ordinária de fevereiro de 2014, se referiu ao uso
abusivo da água dos lavadouros situados junto ao Filtro de Peniche de Cima.
Perguntou se foi efetuada alguma fiscalização.

Disse que, na reunião do Conselho Municipal de Segurança, onde esteve
presente, o representante da Polícia de Segurança Pública disse que a criminalidade
tinha diminuído na cidade de Peniche. Contudo, na semana seguinte, houve uma série
de assaltos a estabelecimentos comerciais, o Chefe da Estação dos Correios foi assaltado
na via pública e foram vistos vários indivíduos a retirar materiais do estaleiro da obra
do futuro edifício da Biblioteca Municipal. Perguntou se estão a ser tomadas medidas
relativamente à segurança na cidade de Peniche.

Alertou para a publicação da Portaria n.º 82/2014, de 10 de abril, onde são
retiradas especialidades ao Centro Hospitalar do Oeste. Sugeriu que se tome uma
posição relativamente a este assunto.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Respondendo ao senhor Henrique Estrelinha, disse que:
- Não existem técnicos na região para proceder à reparação do relógio público

do Município, pelo que está a aguardar que uma empresa de Braga, entretanto
contactada pelos serviços do Município, venha fazer uma análise ao mecanismo para
apresentar orçamento.

- No quadro da Oeste CIM têm sido debatidos, com a Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, os projetos a considerar no
próximo quadro de apoio comunitário, tendo sido considerada a preservação do
património histórico, onde poderá ser integrada a Fortaleza de Peniche.

- Não tem, de momento, elementos sobre a Fonte do Rosário e solicitou ao
Chefe do Gabinete de Apoio à Presidência para tomar nota do assunto e,
posteriormente, prestar uma informação à Assembleia Municipal.

- O Município não tem recursos humanos suficientes para ter alguém a verificar
permanentemente o uso que é dado à água dos lavadouros situados junto ao Filtro de
Peniche de Cima. Solicitou que cada um, quando verificar uma situação irregular,
informe a Câmara Municipal.

- A informação sobre a diminuição da criminalidade, referida no Conselho
Municipal de Segurança, não se reportava à semana passada, mas a um quadro muito
mais vasto. Todos devem estimular que as forças de segurança do concelho sejam
reforçadas ao nível de recursos humanos, porque existe insuficiência de recursos.
Acrescentou que, no assalto ao Chefe da Estação dos Correios, não houve
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consequências do ponto de vista humano, situação que é importante realçar, porque
poderia estar a falar-se de uma situação de caráter violento.

- Não foi concretizado nada do que foi dito à Comissão Municipal de
Acompanhamento do Hospital de Peniche pelos representantes do Governo da
República, pelo que a Comissão deve reunir para fazer um ponto de situação e tomar as
posições que considerar que são ajustadas.

José Leitão (PSD):
Disse que:
- O senhor Carlos Leitão, recentemente nomeado para o Governo do Québec, no

Canadá, na área financeira, como já foi referido pelo senhor Rogério Cação, foi
reconhecido, há cerca de um ano, como um dos cinco melhores economistas da América
do Norte e a Bloomberg reconheceu-o, há pouco tempo, como o segundo mais rigoroso
economista/analista financeiro do mundo.

- No dia 9 de abril, no Jornal de Negócios, vinha um texto que referia que: “Eólica
offshore no norte poderá abastecer 15% do consumo elétrico. Consórcio Windplus, EDP e Repsol,
pretende que a REN reforce ligação da rede ao parque a criar ao largo de Viana do Castelo.”
Perguntou o ponto de situação do processo de “energia das ondas” no concelho.

- Um casal de turistas franceses se lamentou de Peniche não ter condições, junto
às praias, para os surfistas, nomeadamente balneários.

- Leu num jornal um texto de Francisco Simões Rodrigues, Presidente da
Associação Nacional de Surfistas, que caracterizava assim o surf em Portugal: “Nós
temos a maior onda do mundo na Nazaré, temos a onda mais comprida da Europa na Figueira da
Foz, temos o trecho de costa com ondas mais concentrado da Europa, na Ericeira, ainda temos o
surf urbano da região de Cascais e as ondas fáceis, para todos aprenderem, na Costa de
Caparica.”

- A “saúde” no Oeste está um caos e que espera que a reunião da Comissão
Municipal de Acompanhamento do Hospital de Peniche, anunciada pelo senhor
Presidente da Câmara, seja produtiva.

- O concelho de Peniche, com 79 km quadrados, tem Polícia de Segurança
Pública e Guarda Nacional Republicana e cada uma destas forças de segurança, para
estar aberta vinte e quatro horas por dia, fixa seis efetivos por dia, cada uma, que não
podem fazer mais nada do que estar sentados a uma secretária para poder manter o
posto e a esquadra abertos, para além de ter de ter dois comandantes, etc. Sabe que a
questão é polémica, mas é bom pensar seriamente e com frieza em certas questões. Vale
a pena equacionar e discutir de forma serena o reordenamento das forças de segurança
no país e, particularmente, em Peniche.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Respondendo ao senhor José Leitão, disse que:
- A “energia das ondas” continua e continuará a ser uma bandeira do

Município. A empresa finlandesa está a colocar novas estruturas e há uma candidatura
apresentada ao programa NER 300 da União Europeia. O Governo da República, no ano
passado, privilegiou a EDP em detrimento do WaveRoller, que era o que estava melhor
colocado em termos técnicos, por parte da União Europeia. Solicitou uma audiência ao
senhor Ministro, para maio, com o CEO da AW Energy, para reforçarem a pretensão da
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candidatura ao NER 300.
- O senhor Presidente da Associação Nacional de Surfistas é, desde há alguns

meses, Adjunto do senhor Presidente da Câmara Municipal de Cascais. Vai enviar ao
senhor José Leitão outras referências da comunicação social.

- A Oeste CIM e a Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal
consideraram que o Campeonato do Mundo de Surf e a Onda da Nazaré são dois projetos
supra região e que são âncoras de promoção da Região Centro no exterior.

- Reconhece que o Município tem de investir, ainda mais, na melhoria das
condições, junto às praias, para os surfistas.

- Nas questões da segurança, não se pode desviar as atenções do que são as
responsabilidades do Município e as responsabilidades da Administração Central.
Deveria encontrar-se uma maior veemência para a resolução dos assuntos, em vez de se
estar a encontrar situações paliativas para diminuir a responsabilidade do Governo da
República.

Paulo Rodrigues (PSD):
Disse que o nó do IP6 e a rotunda na EN114, junto à vila de Serra d'El-Rei, que

se localizam no concelho de Óbidos mas servem muitos munícipes de Peniche, está, há
largos meses, sem iluminação. Perguntou se a Câmara Municipal de Peniche tem
informações sobre o assunto e se poderá fazer algo para que a iluminação retorne.

Disse que foi informado que os utentes das Piscinas Municipais não podem
fazer o pagamento das mensalidades após o dia 15, mesmo com multa. Perguntou qual
o motivo e se é só naquele serviço do Município.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Respondendo ao senhor Paulo Rodrigues, disse que:
- Irá oficiar a Estradas de Portugal, E.P. e a Câmara Municipal de Óbidos sobre

a falta de iluminação pública no nó do IP6 e na EN 114.
- Desconhece a situação relatada sobre as Piscinas Municipais, mas irá apurar o

que se passa.

Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, António Salvador
(PSD):

Perguntou qual o ponto de situação do processo da unidade de execução para a
construção do Centro Escolar de Atouguia da Baleia, porque os proprietários dos
terrenos querem saber se podem cultivá-los.

Disse que as rotundas de Porto de Lobos e da Ponte da Lagoa, no IP6, também
estão sem iluminação.

Voltou a solicitar a colocação de iluminação pública nos acessos às praias do
Molhe Leste e do Médão/Supertubos.

Disse que os esgotos das águas pluviais da Consolação estão a desaguar junto à
praia e provocaram um grande buraco, que coloca em perigo os utilizadores da praia.

Perguntou qual o ponto de situação do processo de estabilização das arribas de
Consolação e São Bernardino.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
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Respondendo ao senhor António Salvador, disse que:
- Existe o dever de se contactar os proprietários dos terrenos para a unidade de

execução, pelo que irá promover uma reunião, a realizar na terceira semana do mês de
maio.

- No ofício a remeter à Estradas de Portugal, E.P. irá também referir a falta de
iluminação nas rotundas referidas pelo senhor Presidente de Junta de Freguesia.

- Relativamente à colocação de iluminação pública nos acessos às praias do
Molhe Leste e do Médão/Supertubos, irá solicitar ao senhor Vice-Presidente que faça
uma listagem com todos os locais que necessitam de iluminação, para posterior decisão
sobre prioridades, uma vez que existe o objetivo de reduzir custos com a iluminação
pública.

- Segundo a Agência Portuguesa do Ambiente, já foi adjudicada a obra para a
intervenção na arriba da Consolação e está ser elaborado o projeto para ser lançado o
concurso para a intervenção na arriba de São Bernardino.

- Já mostrou a situação da descarga dos esgotos das águas pluviais da
Consolação aos técnicos da Agência Portuguesa do Ambiente e vai oficiar aquela
entidade, que é quem recebe o dinheiro das concessões, para fazer uma intervenção de
valorização daquele local.

Vítor Mamede (PS):
Disse que, na resposta ao senhor Henrique Estrelinha sobre segurança, pareceu-

lhe ouvir o senhor Presidente da Câmara dizer que, no assalto ao Chefe da Estação dos
Correios, onde foram roubados sessenta mil euros, não houve violência. Acrescentou
que qualquer roubo é um ato de violência e sugeriu que o Conselho Municipal de
Segurança tenha esta visão.

Perguntou pelo ponto de situação do processo de doação ao Município de um
imóvel, sito no Largo dos Remédios, em Peniche, que é propriedade do senhor Luís
Almeida.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Respondendo ao senhor Vítor Mamede, disse que:
- Sobre a segurança, sem pretender aliviar seja o que for, o que referiu foi que o

roubo não teve consequências em termos pessoais.
- Relativamente à doação do imóvel, o senhor Luís Almeida, em determinada

altura, acrescentou condições para a doação que implicariam grandes custos para o
Município. Informou que, em breve, irá reunir-se com o proponente doador para se
encontrar uma solução.

Ana Nicolau (PS):
Colocou as seguintes questões:
- Existem projetos pensados pela Câmara Municipal para candidatar ao novo

quadro de apoio comunitário? Em caso afirmativo, quais são?
- Que atividades tem desenvolvido o Conselho Municipal de Juventude?
Referiu-se, ainda, à escassez dos transportes públicos que ligam as cidades de

Peniche e Leiria.
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Sendo vinte e duas horas e cinquenta e cinco minutos, chegou o senhor Paulo
Balau (PSD) que passou, de imediato, a participar nos trabalhos.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Respondendo à senhor Ana Nicolau, disse que:
- Os transportes públicos encontram-se concessionados a entidades privadas e

existe uma lógica de rentabilidade que se sobrepõe à lógica das necessidades. Solicitou
ao senhor Vice-Presidente da Câmara para expor o assunto à concessionária dos
transportes públicos.

- A prioridade absoluta para o novo quadro de apoio comunitário é o Centro
Escolar de Atouguia da Baleia.

- O Conselho Municipal da Juventude ainda não está constituído, mas está a ser
preparada uma proposta para ser apresentada à Assembleia Municipal.

Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD):
Disse ao senhor Presidente da Câmara que é importante que a Câmara

Municipal avance com o processo de constituição do Conselho Municipal da Juventude.

Rogério Cação (CDU):
Disse que:
- Deve fazer-se chegar ao senhor Carlos Leitão o voto de congratulação da

Assembleia Municipal, pela honra que é para Peniche ter um conterrâneo reconhecido
de forma tão evidente.

- É de registar a forma entusiasta como os grupos participaram nos desfiles de
Carnaval.

- Sente vergonha pela situação do Hospital de Peniche.
- Está impedido de exercer a sua função de representante da Assembleia

Municipal no Conselho Consultivo do Centro Hospitalar do Oeste, porque nunca foi
convocado para qualquer reunião deste órgão.

- Comunga das preocupações sobre a segurança, mas não se trata de um mal só
de Peniche e as autarquias locais não podem resolver estas questões, pela sua
complexidade e necessidade de decisões da Administração Central.

- O senhor Francisco Simões Rodrigues, Presidente da Associação Nacional de
Surfistas, também já tem escrito sobre as ondas de Peniche.

Perguntou qual foi o impacto que o projeto As Rendas Bilros Vão à Escola teve e
que leitura é que a Câmara Municipal faz deste evento que reuniu milhares de alunos.

Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD):
Manifestou o seu apreço para com o senhor Carlos Leitão e associou-se ao voto

apresentado.
Disse que lhe parece urgente que a Comissão Municipal de Acompanhamento

do Hospital de Peniche se reúna e solicitou ao senhor Presidente da Câmara que tome
essa diligência.

Referiu que também está curiosa por saber do projeto As Rendas Bilros Vão à
Escola.
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Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador (CDU):
Na sequência da intervenção do senhor Rogério Cação (CDU), relativamente às

rendas de bilros de Peniche, por indicação da senhora Presidente da Mesa e a pedido do
senhor Presidente da Câmara, disse que:

- O projeto As Rendas Bilros Vão à Escola é uma iniciativa que tem lugar, desde
há cinco anos, no mês de março.

- Este ano houve a decisão de fazer um evento diferente, que se realizou no
pavilhão D. Luís de Ataíde.

- No ano de 2015, por sugestão das escolas, o evento irá repetir-se.
- Neste momento, existem já setenta crianças a aprender rendas de bilros nas

escolas, um número que é expressivo, considerando o que existia até há pouco tempo.
- Pretende encontrar soluções para tornar as rendas atrativas para os jovens

com mais de doze anos.

Ademar Marques (PSD):
Na sequência da resposta do senhor Presidente da Câmara ao senhor Henrique

Estrelinha, perguntou se a Câmara Municipal está a ter uma atitude pró-ativa no
processo de instalação de uma pousada na Fortaleza de Peniche.

Perguntou se houve apoio técnico da Direção-Geral do Património Cultural na
intervenção que foi feita na Fortaleza de Peniche.

Américo Gonçalves (PS):
Disse que a Fortaleza de Peniche ficou com um aspeto agradável e sugeriu que

os placares informativos que estão junto à sua entrada sejam colocados de modo a não
estarem fixos ao monumento e tenham um enquadramento mais agradável do ponto de
vista estético.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Disse que concorda com a sugestão do senhor Américo Gonçalves e irá

trabalhar numa solução de mobiliário urbano que descole da fachada da Fortaleza de
Peniche.

Respondendo ao senhor Ademar Marques, disse que:
- A intervenção efetuada na Fortaleza teve o acompanhamento do técnico

superior de conservação e restauro do Município e teve o aval da Direção-Geral do
Património Cultural, quer quanto aos materiais quer quanto ao acompanhamento
técnico.

- Em 2001 ou 2002, foi celebrado um protocolo entre o Município, a Direção-
Geral dos Monumentos Nacionais e a Enatur para integrar uma pousada na Fortaleza.
Esse protocolo tinha um prazo e, neste momento, pode ser denunciado por qualquer
uma das partes.

- Já abordou o assunto com o Presidente da Entidade Regional de Turismo do
Centro de Portugal e com algumas empresas de turismo, nomeadamente de gestão de
hotéis.

- Deve ser encontrada uma solução para viabilizar o compromisso que existe de
compatibilizar a instalação de uma unidade hoteleira na Fortaleza de Peniche.

Agradeceu a colaboração dos Bombeiros Voluntários de Peniche na intervenção
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que foi efetuada na muralha da Fortaleza de Peniche.

Ademar Marques (PSD):
Disse que:
- Acha bem a intervenção que foi feita na Fortaleza de Peniche e entende que

deve ser assumido que, se se quer ver o património histórico e militar recuperado, terá
de ser o Município a dar passos nesse sentido.

- A intervenção feita na Fortaleza deve ser equacionada para toda a muralha de
Peniche e integrada nos projetos relevantes a candidatar ao novo quadro de apoio
comunitário, porque a muralha é um símbolo importante para a cidade de Peniche.

- A intervenção na muralha é uma prioridade, porque o seu estado atual não
dignifica Peniche, e pode ser feita de forma faseada, para evitar derrocadas em alguns
pontos.

- É importante que a Direção-Geral do Património Cultural seja sensibilizada
para a necessidade de haver uma intervenção na muralha de Peniche.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Disse que:
As intervenções que o Município tem feito na Fortaleza e na muralha de

Peniche, nos últimos anos, tiveram a autorização da Direção-Geral do Património
Cultural.

No que diz respeito à conservação da Fortaleza e da muralha de Peniche, a
Administração Central não se pode demitir da sua função.

O Município tem projetos prioritários para apresentar ao novo quadro de apoio
comunitário, como o Centro Escolar de Atouguia da Baleia, e as candidaturas não são
infinitamente elásticas.

As intervenções feitas pelo Município têm custos e, ao assumir-se competências
que estão atribuídas ao Estado, poderão ficar por fazer o que é competência própria do
Município.

Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD):
Disse que, dentro do equilíbrio das opções a tomar, enquanto concelho e

enquanto autarquia, parece-lhe importante que se analisem as prioridades.

Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino (CDU):
Disse que:
- Se houve roubos, estes devem ser denunciados às autoridades competentes.
- Relativamente ao assalto ao Chefe da Estação dos Correios, deve haver o

cuidado de evitar a rotina de transportar valores a dias e horas certas.
- Fica surpreendido por existirem empresas a retirar água dos lavadouros

situados junto ao Filtro de Peniche de Cima, porque passa por lá muitas vezes e não
viu, mas se existe deve ser denunciado. Há pessoas carenciadas que recorrem à água
daquele local e os casos devem ser vistos individualmente.

- Seria lógico que houvesse uma única força policial no concelho, mas a lógica
por vezes é complicada de se aplicar, porque existem pequenos poderes instalados.

- Regista com satisfação a intervenção que a Câmara Municipal está a fazer nas
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motas dos rios.

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO

A Presidente da Mesa deu a palavra aos cidadãos presentes que manifestaram
intenção de intervir, apresentando-se de seguida, de forma sumária, nos termos do n.º 6
do artigo 49.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, os esclarecimentos que
foram solicitados e as respostas dadas:

Jorge Guerreiro:
Disse que, depois do assalto, já voltou a ver o Chefe da Estação dos Correios, na

rua, com o conhecido saco do dinheiro.
Referiu que percorreu a Estrada dos Remédios, em Peniche, a pé, e verificou

que é um percurso extremamente perigoso para os peões.
Referiu-se ao papel das forças de segurança na correção das situações que não

estão corretas.
Disse que, como cidadão, quando constata alguma coisa que não está bem, dá

conhecimento ao senhor Presidente da Câmara.

Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino (CDU):
Relativamente à situação da Estrada dos Remédios, em Peniche, disse que:
- É um problema que está identificado, mas é uma zona difícil de se intervir.
- Existe um projeto para a abertura de um novo arruamento.
- Foram cometidos erros, no passado, nomeadamente nos afastamentos, que

agora impossibilitam o alargamento da via.
- A Junta de Freguesia de Peniche está a estudar uma solução, com a

colaboração dos serviços do Município, e, provavelmente, terá de se encontrar uma
solução provisória.

- Lamentavelmente, na zona da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do
Mar, não é só a Estrada dos Remédios que tem problemas.

- É questionável que, quando se fez a Escola, não tenham contemplado a
envolvente e os acessos.

- Toda a Estrada Marginal Norte necessita de uma grande intervenção, que já
deveria ter começado há uns anos, quando se viabilizaram algumas construções.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Disse que:
- O senhor Jorge Guerreiro é das pessoas que mais alertas lhe manda sobre

situações que não estão corretas e deve continuar, para que se possam resolver os
problemas.

- A Câmara Municipal continuará a trabalhar para encontrar uma solução para
a Estrada dos Remédios.

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

1. APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE DA CÂMARA ,
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ACERCA DA ATIVIDADE DO MUNICÍPIO , BEM COMO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA
DO MESMO :

Passando a Assembleia Municipal à apreciação do primeiro ponto da ordem do
dia, usaram da palavra os senhores:

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Fez a apresentação do documento.

Vítor Mamede (PS):
Colocou as seguintes questões:
- Qual o ponto de situação do processo para a instalação de um parque temático

na zona dos Salgados?
- O protocolo entre o Município e a Agência Portuguesa do Ambiente que tem

como objeto o reforço e proteção do cordão dunar nas praias da Gamboa e Peniche de
Cima e o reforço das fundações do acesso ao Baleal e proteção das infraestruturas já foi
assinado? Para quando estão previstas estas obras?

- Foi decidido alguma coisa na reunião que o senhor Presidente da Câmara
teve, no dia 13 de fevereiro de 2014, com a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, a
Associação de Pais e a Direção do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia,
sobre a construção do Centro Escolar de Atouguia da Baleia e a realização de obras para
melhorar a EB1 de Atouguia da Baleia, nomeadamente as instalações sanitárias, o
espaço exterior e o anexo? Quando avançam estas obras?

Célia Martins (PSD):
Disse que: Na sessão da Assembleia Municipal, de dezembro de 2013, o senhor

Presidente da Câmara, na sequência de uma questão sua sobre o processo de revisão do
Plano Diretor Municipal de Peniche (PDM), “informou que, no que tem a ver com as
competências do Município, os estudos de caracterização e diagnóstico estão
concluídos.” Contudo, considerando os relatórios da atividade municipal de fevereiro e
de abril de 2014, ainda estão a decorrer vários estudos da responsabilidade dos serviços
municipais. Ou seja, os estudos de caracterização cuja responsabilidade foi assumida
pela Câmara Municipal de Peniche e que o senhor Presidente da Câmara disse, em
dezembro passado, à Assembleia Municipal, que já estavam concluídos ainda estão a
decorrer. Perguntou se existe um prazo para a conclusão desses estudos, para que a
Câmara Municipal possa dar indicação à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional de Lisboa e Vale do Tejo, que preside à Comissão de Acompanhamento, para
que seja realizada a segunda reunião plenária, que já deveria ter sido realizada há, pelo
menos, oito meses, tendo em conta que a primeira e única reunião plenária da Comissão
foi realizada em julho ou agosto de 2012.

Reiterou a questão colocada pelo senhor Vítor Mamede sobre o processo de
instalação de um parque temático na zona dos Salgados.

Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, António Salvador
(PSD):
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Perguntou o motivo do senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia
da Baleia não ter sido convidado para, no dia 21 de março de 2014, estar presente na
cerimónia de assinatura do contrato para cedência de um terreno, em regime de
comodato, pelo Município à Associação Mão Amiga do Lugar da Estrada, Consolação,
Casal Moinho, Casal da Vala, todas povoações da área da Freguesia de Atouguia da
Baleia.

Ademar Marques (PSD):
Considerando que tem havido problemas na atribuição das casas/abrigo da

ilha da Berlenga, perguntou se a Câmara Municipal irá propor à Assembleia Municipal
alterações ao Regulamento de Atribuição das Casas denominadas “Abrigo dos
Pescadores” sitas na Ilha da Berlenga ou se não é necessária qualquer alteração e o
concurso vai ficar concluído a tempo.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Disse que:
- No dia 28 de fevereiro de 2014, participou numa reunião com a Agência para o

Investimento e Comércio Externo de Portugal, a Entidade Regional de Turismo de
Portugal e o promotor do investimento, sobre o processo do parque temático a instalar
na zona dos Salgados, onde foi decidido que o promotor irá solicitar uma audiência ao
senhor Vice-Primeiro-Ministro para lhe apresentar o projeto.

- O protocolo com a Agência Portuguesa do Ambiente foi condição necessária
para a formulação da candidatura ao Programa Operacional de Valorização do
Território, não podendo as obras ter início antes da elaboração dos projetos.

- Houve uma apresentação à Câmara Municipal sobre o processo de revisão do
Plano Diretor Municipal de Peniche estando previsto a realização de uma sessão
temática da Assembleia Municipal, em maio ou em junho, para se fazer uma
apresentação idêntica.

- Independentemente das reuniões da Comissão de Acompanhamento da
Revisão do PDM, existe um trabalho continuado com a CCDR relativamente ao
processo.

- Não foi premeditado o facto do senhor Presidente da Junta de Freguesia de
Atouguia da Baleia não ter sido convidado para a cerimónia de assinatura do contrato
celebrado entre o Município e a Associação Mão Amiga.

- Houve pessoas que, nas reuniões prévias à celebração do protocolo com o
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social (IGFSS), se comprometeram a
desocupar os abrigos da ilha da Berlenga, mas, até à presente data, ainda não saíram.
Como a autorização de ocupação daqueles abrigos não foi dada pela Câmara
Municipal, terá se se envolver o IGFSS para a resolução do problema.

Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador (CDU):
Por indicação da senhora Presidente da Mesa e a pedido do senhor Presidente

da Câmara, disse que:
- O Jardim de Infância do Lugar da Estrada já está a funcionar nas instalações

da Escola Básica do 1.º Ciclo daquela localidade.
- A Câmara Municipal recebeu um conjunto de observações e de sugestões



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da Sessão de 28.04.2014  * Livro 24 * Fl. 65

feitas pelo Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia e pela Associação de Pais e
Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia.

- O Município irá alargar o número de instalações sanitárias na Escola Básica do
1.º Ciclo de Atouguia da Baleia.

- O anexo que serve de sala de aulas na Escola Básica do 1.º Ciclo de Atouguia
da Baleia irá ser substituído.

- Foi a partir deste mandato autárquico que as crianças que frequentam a Escola
Básica do 1.º Ciclo de Atouguia da Baleia passaram a ter refeições naquela escola.

2. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PR ESTAÇÃO DE CONTAS DA
CÂMARA MUNICIPAL DO EXERCÍCIO DE 2013:

Passando a Assembleia Municipal à apreciação do segundo ponto da ordem do
dia, usaram da palavra os senhores:

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Fez a apresentação dos documentos de prestação de contas do Município de

Peniche do exercício de 2013, aprovados pela Câmara Municipal, por maioria, em
reunião ordinária, realizada no dia 14 de abril de 2014.

Paulo Rodrigues (PSD):
Disse que:
- Relativamente ao Relatório de Gestão, do seu ponto de vista, não se trata de

um relatório de gestão, mas um rol de gestão, porque vai elencando uma série de
situações que foram realizadas e quanto às quais não existe nenhuma dúvida e não
existe nada a opor nem se poderia reprovar.

- Gostaria de ver comentários dos responsáveis políticos da Câmara Municipal
sobre as suas orientações estratégicas. Por exemplo, porque se gastou dinheiro numas
situações e não em outras.

- Segundo a página número 240 do Relatório de Gestão, o resultado líquido do
exercício são 1 849 664,67 euros que são distribuídos por duas verbas, de 1 977 115, 06
euros e de 104 058,69 euros, mas, somando ambas as verbas, o resultado é um valor
superior ao do resultado líquido do exercício. Solicitou um esclarecimento sobre esta
diferença.

Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador (CDU):
Respondendo ao senhor Paulo Rodrigues, por indicação da senhora Presidente

da Mesa e a pedido do senhor Presidente da Câmara, disse que, ao contrário do que foi
dito pelo senhor Paulo Rodrigues, no Relatório de Gestão é feita uma avaliação objetiva
de cada uma das áreas. Acrescentou que, comparando com documentos análogos de
mandatos anteriores, este documento faz uma avaliação objetiva e bastante alargada da
atividade do Município.

Paulo Rodrigues (PSD):
Disse que a intervenção do senhor Vice-Presidente da Câmara reafirma o que

ele tinha dito, porque, de facto, o documento tem uma grande quantidade de
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informação, objetiva, sobre atos praticados, mas não existe uma informação política
sobre a assunção desses atos e não de outros.

Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador (CDU):
Respondendo ao senhor Paulo Rodrigues, por indicação da senhora Presidente

da Mesa e a pedido do senhor Presidente da Câmara, disse que, a título de exemplo, foi
colocado no Relatório o número de refeições escolares servidas e foi feita uma
consideração relativamente ao seu aumento no ano 2013, assim como foram feitas
considerações para muitas outras situações. Acrescentou que o Relatório refere as
opções tomadas pela Coligação Democrática Unitária no quadro das Grandes Opções
que foram aprovadas pela Assembleia Municipal para o ano de 2013.

Rogério Cação (CDU):
Relativamente à intervenção do senhor Paulo Rodrigues, disse que:
- Admite que o Relatório poderia ter mais informação política, mas dizer que

ele não tem informação política parece-lhe uma má leitura do documento, porque, de
facto, ele tem muitas informações técnicas, mas são informações que se reportam a
opções políticas que foram previamente tomadas, logo está implícita uma leitura
política.

- Nunca viu no Município um Relatório de Gestão com a leitura que lhe parece
que o senhor Paulo Rodrigues faria dum documento desta natureza.

Sendo zero horas e trinta minutos do dia 29 de abril de 2014, a senhora Ana
Nicolau (PS) saiu da reunião.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Respondendo ao senhor Paulo Rodrigues, esclareceu que o resultado líquido do

exercício foi positivo, no valor de 1 849 664,67 euros, mas, como havia resultados
transitados negativos de anos anteriores, ficou por aplicar um valor de 231 509,08 euros,
acumulado de anos anteriores.

Paulo Rodrigues (PSD):
Disse que, consultando o balanço, se confirma que há um valor acumulado de

231 509,08 euros.

Deliberação n.º 17/2014: Submetidos os Documentos de Prestação de Contas do
Município de Peniche do exercício de 2013 a votação nominal, de braço no ar, no uso da
competência estabelecida na alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, constatou-se o seguinte resultado:

Votos a favor: 11 (onze) - dos eleitos da Coligação Democrática Unitária.
Abstenções: 12 (doze) - dos eleitos do Partido Social Democrata (seis) e do

Partido Socialista (seis).
O senhor António Salvador não estava presente na sala durante a votação deste

ponto da ordem do dia.
Os originais dos Documentos de Prestação de Contas do Município de Peniche

do exercício de 2013 ficarão arquivados em pasta anexa aos livros de atas, nos termos



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da Sessão de 28.04.2014  * Livro 24 * Fl. 67

do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 de novembro de 1963, na
redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 334/82, de 19 de agosto.

3. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA 1.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DA RECEITA E
DA DESPESA , PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO E PLANO DE
ATIVIDADES MUNICIPAIS PARA 2014, DA CÂMARA MUNICIPAL :

Passando a Assembleia Municipal à apreciação do terceiro ponto da ordem do
dia, apenas usou da palavra o senhor Presidente da Câmara que fez a apresentação da
proposta da Câmara Municipal, aprovada por maioria, em reunião ordinária, realizada
no dia 7 de abril de 2014.

Deliberação n.º 18/2014: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no
ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida
na alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por
unanimidade, com vinte e quatro votos a favor, aprovar a primeira revisão ao
Orçamento da Receita, ao Plano Plurianual de Investimentos e ao Plano de Atividades
Municipais do Município de Peniche para o ano de 2014.

Os originais dos documentos agora aprovados ficarão arquivados em pasta
anexa aos livros de atas, nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 45 362, publicado
em 21 de novembro de 1963, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 334/82, de
19 de agosto.

4. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PR ESTAÇÃO DE CONTAS
DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DO EXERCÍCIO DE 2013:

Passando a Assembleia Municipal à apreciação do quarto ponto da ordem do
dia, usaram da palavra os senhores:

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Fez a apresentação dos documentos de prestação de contas dos Serviços

Municipalizados de Água e Saneamento do Município de Peniche do exercício de 2013,
aprovados pela Câmara Municipal, por maioria, em reunião ordinária, realizada no dia
14 de abril de 2014.

Paulo Rodrigues (PSD):
Disse que o preocupa que o volume anual de perda de água, que já foi de 22,9

%, em 2013 seja de 29,9% e que, pela primeira vez, em alguns anos, o resultado líquido
do exercício seja negativo.

Deliberação n.º 19/2014: Submetidos os Documentos de Prestação de Contas
dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Município de Peniche do
exercício de 2013 a votação nominal, de braço no ar, no uso da competência estabelecida
na alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
constatou-se o seguinte resultado:

Votos a favor: 11 (onze) - dos eleitos da Coligação Democrática Unitária.
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Abstenções: 13 (treze) - dos eleitos do Partido Social Democrata (sete) e do
Partido Socialista (seis).

Os originais dos Documentos de Prestação de Contas dos Serviços
Municipalizados de Peniche do exercício de 2013 ficarão arquivados em pasta anexa aos
livros de atas, nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 de
novembro de 1963, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 334/82, de 19 de
agosto.

5. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA 1.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DA RECEITA E
DA DESPESA E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO PARA 2014, DOS
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS :

Passando a Assembleia Municipal à apreciação do quinto ponto da ordem do
dia, apenas usou da palavra o senhor Presidente da Câmara que fez a apresentação da
proposta da Câmara Municipal, aprovada por unanimidade, em reunião ordinária,
realizada no dia 14 de abril de 2014.

Deliberação n.º 20/2014: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no
ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida
na alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por
unanimidade, com vinte e quatro votos a favor, aprovar a primeira revisão ao
Orçamento da Receita e da Despesa e ao Plano Plurianual de Investimentos dos
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Município de Peniche para o ano
de 2014.

Os originais dos documentos agora aprovados ficarão arquivados em pasta
anexa aos livros de atas, nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 45 362, publicado
em 21 de novembro de 1963, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 334/82, de
19 de agosto.

6. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉ STIMO PARA FINANCIAM ENTO DE OBRAS
MUNICIPAIS :

Passando a Assembleia Municipal à apreciação do sexto ponto da ordem do dia,
usaram da palavra os senhores:

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Fez a apresentação da proposta da Câmara Municipal, aprovada por

unanimidade, em reunião ordinária, realizada no dia 7 de abril de 2014.

José Leitão (PSD):
Perguntou se este empréstimo é para financiamento da Tesouraria do

Município, uma vez que as obras serão realizadas por administração direta. Justificou
que, como são os trabalhadores do Município a realizar as obras, caso elas fossem
realizadas por empreitada, eles teriam de estar a fazer outro tipo de obras, que
necessitariam de mais materiais que teriam de ser pagos, ou com recursos da Tesouraria
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ou com recurso a um empréstimo.
Solicitou que o senhor Presidente da Câmara garanta que a contração deste

empréstimo em nada vai afetar a capacidade de endividamento do Município para a
realização da obra de construção do Centro Escolar de Atouguia da Baleia.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Respondendo ao senhor José Leitão, disse que:
- É impensável que não se realizem estas obras, concretamente a construção dos

novos edifícios onde irão funcionar os estabelecimentos comerciais de apoio ao Parque
Municipal de Campismo e Caravanismo de Peniche, requalificação do pátio e alteração
ao edifício da EB1 de Serra d'El-Rei e requalificação do pátio e alteração ao edifício da
EB1 de Ferrel, porque foram assumidas nas Grandes Opções do Plano.

- O valor do empréstimo é para pagar a aquisição de materiais para as referidas
obras.

José Leitão (PSD):
Disse que o senhor Presidente da Câmara não respondeu à sua segunda

questão.
Perguntou qual o ponto de situação da obra dos estabelecimentos comerciais de

apoio ao Parque Municipal de Campismo e Caravanismo de Peniche e do concurso para
o arrendamento destes estabelecimentos.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Disse que este financiamento está considerado no Programa de Apoio à

Economia Local.

Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador (CDU):
Respondendo ao senhor José Leitão, por indicação da senhora Presidente da

Mesa e a pedido do senhor Presidente da Câmara, disse que:
- Este empréstimo e o empréstimo para construção do Centro Escolar de

Atouguia da Baleia estão previstos no Programa de Apoio à Economia Local.
- A obra dos estabelecimentos comerciais de apoio ao Parque Municipal de

Campismo e Caravanismo de Peniche está atrasada, por causa das condições
meteorológicas, mas espera que em junho esteja o mais avançada possível.

- Apresentará à Câmara Municipal, na próxima reunião ordinária, a proposta
com as condições do concurso para o arrendamento dos referidos estabelecimentos
comerciais.

José Leitão (PSD):
Disse que não houve uma resposta efetiva sobre a influência deste

endividamento sobre a capacidade de endividamento do Município, tendo em atenção
a construção do Centro Escolar de Atouguia da Baleia.

Paulo Rodrigues (PSD):
Disse que a forma de apresentação deste assunto aos membros da Assembleia

Municipal não é a mais correta, porque não existe uma informação da Câmara
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Municipal sobre as obras que irão ser financiadas, apenas um documento de uma das
instituições financeiras consultadas refere essas obras. Sublinhou que gostaria que
houve um documento da Câmara Municipal que referisse quias são as obras municipais
a financiar, qual o valor para cada uma das obras, se este valor se destina unicamente
para a compra de materiais, etc.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Respondendo ao senhor Paulo Rodrigues:
Disse que na documentação enviada aos membros da Assembleia Municipal

existe uma cópia, imprimida em papel não timbrado, de um ofício enviado pela Câmara
Municipal às instituições bancárias que refere o valor destinado a cada uma das obras.

Informou que os valores são os seguintes: Construção dos novos edifícios onde
irão funcionar os estabelecimentos comerciais de apoio ao Parque Municipal de Campismo
e Caravanismo de Peniche - 175 000,00 euros; Requalificação do pátio e alteração ao
edifício da EB1 de Serra d'El-Rei - 85 000,00 euros; e Requalificação do pátio e alteração
ao edifício da EB1 de Ferrel - 100 000,00 euros.

Respondendo ao senhor José Leitão, disse que o Programa de Apoio à
Economia Local tem os limites de todos os endividamentos, pelo que a resposta está no
PAEL.

Américo Gonçalves (PS):
Perguntou se o limite de endividamento do Município permite que o Município

contrate um empréstimo para financiar a obra de construção do Centro Escolar de
Atouguia da Baleia.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Respondendo ao senhor Américo Gonçalves, disse que os valores estão no

Programa de Apoio à Economia Local e são suscetíveis de concretizar.
Sublinhou que esta proposta da Câmara Municipal é uma concretização da

aprovação das Grandes Opções do Plano para 2014.

Paulo Rodrigues (PSD):
Disse que:
- Nos documentos enviados aos membros da Assembleia Municipal existe um

mapa com o cálculo dos limites ao endividamento municipal para 2014.
- O que está no Programa de Apoio à Economia Local é o valor da

comparticipação do Município na obra de construção do Centro Escolar de Atouguia da
Baleia, caso esta seja cofinanciada pelo quadro de apoio comunitário, e que os senhores
Américo Gonçalves e José Leitão se referiam ao financiamento da totalidade da obra,
caso esta não seja cofinanciada pelo quadro de apoio comunitário.

- Segundo o mapa de endividamento que referiu, existe capacidade para
contrair um empréstimo para financiar a totalidade da obra de construção do Centro
Escolar de Atouguia da Baleia, que está estimada em cerca de quatro milhões de euros,
porque a capacidade de endividamento do Município, atualmente, é de cerca de dez
milhões de euros.
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Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Voltando à questão inicial do senhor Paulo Rodrigues, disse que na

documentação enviada aos membros da Assembleia Municipal existe uma cópia do
ofício/convite que foi enviado pela Câmara Municipal às entidades financeiras, em
papel timbrado do Município, com indicação de vários elementos sobre o empréstimo.

Paulo Rodrigues (PSD):
Disse que as informações estão no processo que foi enviado à Assembleia

Municipal, na cópia do ofício/convite que foi enviado às entidades financeiras, mas não
estão numa informação que a Câmara Municipal deveria ter remetido à Assembleia
Municipal.

Deliberação n.º 21/2014: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no
ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida
na alínea f) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por
maioria, com dezassete votos a favor, dos eleitos da Coligação Democrática Unitária
(onze) e do Partido Socialista (seis), e sete abstenções, dos eleitos do Partido Social
Democrata, autorizar a contratação de um empréstimo para financiamento de obras
municipais, concretamente a construção dos novos edifícios onde irão funcionar os
estabelecimentos comerciais de apoio ao Parque Municipal de Campismo e Caravanismo
de Peniche (175 000,00 €), requalificação do pátio e alteração ao edifício da EB1 de Serra
d'El-Rei (85 000,00 €) e requalificação do pátio e alteração ao edifício da EB1 de Ferrel
(100 000,00 €), ao BANIF – Banco Internacional do Funchal, S.A., nas condições
constantes da sua proposta com a referência n.º 313/2014, datada de 14 de fevereiro de
2014, de que se destacam: Montante do empréstimo: 360 000,00 euros; Prazo: 10 anos;
Taxa de juro: Euribor a 6 meses; Spread: 3,75 %.

CONTINUAÇÃO DOS TRABALHOS PARA ALÉM DA HO RA PREVISTA NO
REGIMENTO :

Deliberação n.º 22/2014: Sendo uma hora do dia 29 de abril de 2014, a
Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, continuar com os trabalhos da
presente sessão, nos termos do n.º 1 do artigo 31.º do seu Regimento.

APRECIAÇÃO DAS PROPOS TAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTRATO S DE
EXECUÇÃO DE DELEGAÇÃO E INTERADMINISTRAT IVOS DE COMPETÊNCIAS DA
CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO :

A Assembleia Municipal decidiu fazer a apreciação dos pontos sete a catorze da
ordem do dia em conjunto, procedendo, posteriormente, à sua votação
individualmente.

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Fez a apresentação das propostas dos contratos de execução e

interadministrativos de delegação de competências da Câmara Municipal nas Juntas de
Freguesia de Atouguia da Baleia, Ferrel, Peniche e Serra d'El-Rei, que foram aprovados
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pela Câmara Municipal, por maioria, em reunião ordinária, realizada no 31 de março de
2014, e aprovados, todos por unanimidade, pelas respetivas Assembleias de Freguesia.

Sendo uma hora e dez minutos do dia 29 de abril de 2014, o senhor João Gomes
(PS) saiu da reunião.

Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador (CDU):
Por indicação da senhora Presidente da Mesa e a pedido do senhor Presidente

da Câmara, disse que:
- O processo teve início no mês de fevereiro.
- Foram realizadas sete reuniões com as juntas de freguesia, duas das quais com

a participação de todos os membros da Câmara Municipal.
- Estes contratos contemplam uma verba sem precedentes em termos

financeiros anuais, no valor total de 303 386,00 euros.
- A aprovação pelas assembleias de freguesia, por unanimidade, demonstra a

sua satisfação pelos conteúdos propostos.
- Os documentos contêm as competências que foram estabelecidas e acordadas

entre as partes, não sendo iguais para todas as freguesias.
- Há um reforço da verba para recursos humanos.
- Há uma clarificação relativamente a combustíveis.
- A comparticipação para manutenção de viaturas terá um limite.
- O acompanhamento à execução dos contratos será feito de seis em seis meses.

Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, António Salvador
(PSD):

Disse que:
- Há vários anos que já andava a solicitar a revisão dos protocolos que

estiveram em vigor até à entrada em vigor da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
- Pensa que o processo não foi muito bem conduzido por parte da Câmara

Municipal.
- A Câmara Municipal deveria, primeiramente, ter quantificado o que existe no

concelho e depois distribuir as verbas segundo as quantidades existentes.
- A distribuição de verbas foi feita segundo o que existia nos protocolos

anteriores.
- A Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia quantificou as áreas de espaços

verdes, caminhos agrícolas, etc.
- Deveria ter sido destinada uma verba para espaços verdes a criar.
- Ficou acordado que a Câmara Municipal assume a limpeza das praias e das

zonas de praia na época balnear.
- A Câmara Municipal aceitou melhorar alguns pontos, segundo sugestões da

Junta de Freguesia.

Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, Silvino João (PS):
Disse que:
- Este é o acordo possível, não era o que ele queria.
- A Junta de Freguesia de Ferrel ficará a receber menos do que recebia, porque o
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Município vai fornecer menos materiais.
- O combustível que a Junta de Freguesia de Ferrel vai receber é insuficiente

para as cinco viaturas que tem e que terão de vir a Peniche para se abastecer.
- A Assembleia de Freguesia de Ferrel impos condições para a assinatura dos

contratos.

Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino (CDU):
Disse que:
- Está na Junta de Freguesia para defender os interesses dos seus eleitores.
- A Junta de Freguesia de Ferrel tem a possibilidade de ir buscar ao Orçamento

Municipal 108 mil euros, a Junta de Freguesia de Peniche 162 mil euros e a Junta de
Freguesia de Atouguia da Baleia 261 mil euros.

- Este é um documento em construção.
- Entende as diferenças entre as freguesias e todos devem ser justos para com o

conjunto das quatro freguesias.
- As juntas de freguesia devem fazer o melhor com os recursos que têm.
- No que diz respeito a manutenção de máquinas, as condições destes contratos

são melhores do que as dos anteriores protocolos, para todas as freguesias.
- Agradece à Câmara Municipal pela forma e resultado da negociação.
- Poderá sempre melhorar-se o conteúdo dos contratos.
- A Junta de Freguesia de Peniche tem a preocupação de tentar gastar sempre

bem o dinheiro.

Presidente da Junta de Freguesia de Serra d’El-Rei, António Vitória (CDU):
Disse que:
- As juntas de freguesia poderão pedir materiais, pelo que não concorda com o

que disse o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel.
- A Junta de Freguesia e a Assembleia de Freguesia de Serra d'El-Rei aceitaram

estes contratos e aguardam pela sua execução para avaliar os resultados.

Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD):
Perguntou ao senhor Presidente da Câmara se existiu algum documento de

base para a negociação e quais as condições impostas pela Assembleia de Freguesia de
Ferrel.

Ademar Marques (PSD):
Em nome do Partido Social Democrata, disse que:
- Não se deveria estar a discutir a distribuição de um único bolo, ou seja, se cabe

a uma junta de freguesia receber x ou y em função de uma negociação com a Câmara
Municipal, mas antes as competências que são delegáveis, e não as delegadas, e qual o
valor de cada competência delegável.

- Deveria ter sido definido quanto custaria, por exemplo, a manutenção de um
metro quadrado de passeio ou de um quilómetro de caminho rural e, depois, fazia-se a
conta de quanto caberia a cada uma das juntas de freguesia em função da existência em
cada freguesia e para cada competência.

- A distribuição dos fundos deveria ser feita de forma equitativa e proporcional,
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porque há competências diferentes e quantidades de equipamentos diferentes para
manter em cada uma das juntas.

- A Assembleia Municipal não sabe porque se chegou a este resultado, na
negociação, e não a outro.

- Esta deverá ser a metodologia a usar aquando da reavaliação dos contratos e
terá de ser um trabalho a realizar desde já.

- O sentido de voto do Partido Social Democrata irá refletir apenas a vontade de
que o processo tivesse sido outro, mesmo admitindo que o resultado da distribuição
fosse o mesmo.

Rogério Cação (CDU):
Disse que:
- A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, é muito difícil de aplicar e, se for

aplicada à letra, é, provavelmente geradora de profundas injustiças.
- As assembleias de freguesia votaram por unanimidade, pelo que se pressupõe

que estes contratos servem às suas freguesias.
- Estes são os contratos possíveis, pelo que poderão e devem ser melhorados.
- Ainda não se conhecem os impactos decorrentes da união das três antigas

freguesias da cidade de Peniche.
- Tem dúvidas que se pudesse ter seguido já o caminho indicado pelo senhor

Ademar Marques, face às atuais leituras da lei, do território e da nova organização
administrativa do território.

- Há um percurso de aprendizagem que é necessário fazer.
- É importante a solidariedade entre todas as juntas de freguesia.
- Estes são os contratos possíveis e melhoráveis e, por isso, em rigor e em

consciência, não tem outra opção se não aprovar estes contratos.
- Está a ficar preocupado com o permanente recurso à abstenção, porque a

abstenção é, por vezes, a solução mais cómoda, mas as divergências têm de ser
assumidas, com clareza, e ou se concorda ou não se concorda.

Ademar Marques (PSD):
Disse que:
- Esta é uma competência da Assembleia Municipal, pelo que compete aos seus

membros avaliar todo o processo.
- O Partido Social Democrata alertou, na Câmara Municipal, desde há vários

meses, para a necessidade de se fazer um trabalho para se conseguir chegar a um bom
resultado.

- A questão não é de discordância com o teor dos contratos, mas o facto de não
se saber se é absolutamente justo.

- Gostava que o processo fosse claro em relação ao método de se chegar aos
valores.

Rogério Cação (CDU):
Disse que não pôs em causa a legitimidade da abstenção.

Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador (CDU):



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da Sessão de 28.04.2014  * Livro 24 * Fl. 75

Por indicação da senhora Presidente da Mesa e a pedido do senhor Presidente
da Câmara, disse que:

- A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, visa esvaziar os municípios de
competências e transferi-las para todos, incluindo as juntas de freguesia.

- Um por cento do IMI irá sair dos municípios e irá para as freguesias.
- A verba que irá ser transferida para a Junta de Freguesia de Ferrel para

aquisição de tout-venant é superior à verba que o Município tem gastado, em cada ano,
na aquisição do mesmo material para todas as freguesias do concelho.

- Primeiro, foi feita uma avaliação dos antigos protocolos com os senhores
presidentes das juntas de freguesia.

- Depois, foi elaborado uma primeira proposta que, depois de ter ido a reunião
da Câmara Municipal, foi enviada a todos os senhores presidentes de junta de
freguesia.

- Posteriormente, foi elaborada nova proposta com as sugestões dos senhores
presidentes de junta de freguesia que foi presente a reunião da Câmara Municipal.

- Houve, depois, reuniões da Câmara Municipal com a presença dos executivos
das freguesias, tendo sido, depois, fechados os textos dos contratos.

- Foi feita uma previsão de custos unitários para cada competência delegável.

7. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CONTRATO DE EXECUÇÃO DE DELEG AÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA
MUNICIPAL NA JUNTA DE FREGUESIA DE ATOUGUIA DA BALEIA :

Tendo a apreciação do sétimo ponto da ordem do dia sido feita como atrás
referido, a Assembleia Municipal passou à sua votação.

Deliberação n.º 23/2014: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no
ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida
na alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por
maioria, com doze votos a favor, dos membros da Coligação Democrática Unitária e do
senhor António Salvador (PSD), e onze abstenções, dos restantes membros do Partido
Social Democrata (seis) e dos membros do Partido Socialista (cinco), autorizar a
celebração de um acordo de execução entre a Câmara Municipal de Peniche e a Junta de
Freguesia de Atouguia da Baleia, para os efeitos previstos no n.º 1 do artigo 133.º do
supramencionado diploma legal, cujo texto aqui se dá por reproduzido e se arquiva
cópia em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.4)

8. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CONTRATO DE EXECUÇÃO DE DELEGAÇÃO DE COMP ETÊNCIAS DA CÂMARA
MUNICIPAL NA JUNTA DE FREGUESIA DE FERREL :

Tendo a apreciação do oitavo ponto da ordem do dia sido feita como atrás
referido, a Assembleia Municipal passou à sua votação.

Deliberação n.º 24/2014: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no
ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida
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na alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por
maioria, com doze votos a favor, de dez dos membros da Coligação Democrática
Unitária, do senhor António Salvador (PSD) e do senhor Silvino João (PS), e onze
abstenções, do senhor Henrique Bertino (CDU) e dos restantes membros do Partido
Social Democrata (seis) e do Partido Socialista (quatro), autorizar a celebração de um
acordo de execução entre a Câmara Municipal de Peniche e a Junta de Freguesia de
Ferrel, para os efeitos previstos no n.º 1 do artigo 133.º do supramencionado diploma
legal, cujo texto aqui se dá por reproduzido e se arquiva cópia em pasta anexa ao livro
de atas. (Doc.5)

9. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CONTRATO DE EXECUÇÃO DE DELEGAÇÃO DE COMP ETÊNCIAS DA CÂMARA
MUNICIPAL NA JUNTA DE FREGUESIA DE PENICHE :

Tendo a apreciação do nono ponto da ordem do dia sido feita como atrás
referido, a Assembleia Municipal passou à sua votação.

Deliberação n.º 25/2014: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no
ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida
na alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por
maioria, com doze votos a favor, dos membros da Coligação Democrática Unitária e do
senhor António Salvador (PSD), e onze abstenções, dos restantes membros do Partido
Social Democrata (seis) e dos membros do Partido Socialista (cinco), autorizar a
celebração de um acordo de execução entre a Câmara Municipal de Peniche e a Junta de
Freguesia de Peniche, para os efeitos previstos no n.º 1 do artigo 133.º do
supramencionado diploma legal, cujo texto aqui se dá por reproduzido e se arquiva
cópia em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.6)

10. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CONTRATO DE EXECUÇÃO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA
MUNICIPAL NA JUNTA DE FREGUESIA DE SERRA D 'EL-REI :

Tendo a apreciação do décimo ponto da ordem do dia sido feita como atrás
referido, a Assembleia Municipal passou à sua votação.

Deliberação n.º 26/2014: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no
ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida
na alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por
maioria, com doze votos a favor, dos membros da Coligação Democrática Unitária e do
senhor António Salvador (PSD), e onze abstenções, dos restantes membros do Partido
Social Democrata (seis) e dos membros do Partido Socialista (cinco), autorizar a
celebração de um acordo de execução entre a Câmara Municipal de Peniche e a Junta de
Freguesia de Serra d'El-Rei, para os efeitos previstos no n.º 1 do artigo 133.º do
supramencionado diploma legal, cujo texto aqui se dá por reproduzido e se arquiva
cópia em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.7)



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da Sessão de 28.04.2014  * Livro 24 * Fl. 77

11. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CONTRATO INTERADMINI STRATIVO DE DELEGAÇÃ O DE COMPETÊNCIAS DA
CÂMARA MUNICIPAL NA JUNTA DE FREGUESIA DE ATOUGUIA DA BALEIA :

Tendo a apreciação do décimo primeiro ponto da ordem do dia sido feita como
atrás referido, a Assembleia Municipal passou à sua votação.

Deliberação n.º 27/2014: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no
ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida
na alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por
maioria, com doze votos a favor, dos membros da Coligação Democrática Unitária e do
senhor António Salvador (PSD), e onze abstenções, dos restantes membros do Partido
Social Democrata (seis) e dos membros do Partido Socialista (cinco), autorizar a
celebração de um contrato interadministrativo de delegação de competências entre a
Câmara Municipal de Peniche e a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, conforme
previsto no n.º 1 do artigo 120.º do supramencionado diploma legal, cujo texto aqui se
dá por reproduzido e se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.8)

12. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CONTRATO INTERADMINI STRATIVO DE DELEGAÇÃ O DE COMPET ÊNCIAS DA
CÂMARA MUNICIPAL NA JUNTA DE FREGUESIA DE FERREL :

Tendo a apreciação do décimo segundo ponto da ordem do dia sido feita como
atrás referido, a Assembleia Municipal passou à sua votação.

Deliberação n.º 28/2014: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no
ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida
na alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por
maioria, com onze votos a favor, de nove dos membros da Coligação Democrática
Unitária, do senhor António Salvador (PSD) e do senhor Silvino João (PS), e doze
abstenções, dos senhores Henrique Bertino (CDU) e António Vitória (CDU) e dos
restantes membros do Partido Social Democrata (seis) e do Partido Socialista (quatro),
autorizar a celebração de um contrato interadministrativo de delegação de
competências entre a Câmara Municipal de Peniche e a Junta de Freguesia de Ferrel,
conforme previsto no n.º 1 do artigo 120.º do supramencionado diploma legal, cujo
texto aqui se dá por reproduzido e se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas.
(Doc.9)

13. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CONTRATO INTERADMINI STRATIVO DE DELEGAÇÃ O DE COMPETÊNCIAS DA
CÂMARA MUNICIPAL NA JUNTA DE FREGUESIA DE PENICHE :

Tendo a apreciação do décimo terceiro ponto da ordem do dia sido feita como
atrás referido, a Assembleia Municipal passou à sua votação.

Deliberação n.º 29/2014: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no
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ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida
na alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por
maioria, com doze votos a favor, dos membros da Coligação Democrática Unitária e do
senhor António Salvador (PSD), e onze abstenções, dos restantes membros do Partido
Social Democrata (seis) e dos membros do Partido Socialista (cinco), autorizar a
celebração de um contrato interadministrativo de delegação de competências entre a
Câmara Municipal de Peniche e a Junta de Freguesia de Peniche, conforme previsto no
n.º 1 do artigo 120.º do supramencionado diploma legal, cujo texto aqui se dá por
reproduzido e se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.10)

14. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CONTRATO INTERADMINI STRATIVO DE DELEGAÇÃ O DE COMPETÊNCIAS DA
CÂMARA MUNICIPAL NA JUNTA DE FREGUESIA DE SERRA D 'EL-REI :

Tendo a apreciação do décimo quarto ponto da ordem do dia sido feita como
atrás referido, a Assembleia Municipal passou à sua votação.

Deliberação n.º 30/2014: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no
ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida
na alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por
maioria, com doze votos a favor, dos membros da Coligação Democrática Unitária e do
senhor António Salvador (PSD), e onze abstenções, dos restantes membros do Partido
Social Democrata (seis) e dos membros do Partido Socialista (cinco), autorizar a
celebração de um contrato interadministrativo de delegação de competências entre a
Câmara Municipal de Peniche e a Junta de Freguesia de Serra d'El-Rei, conforme
previsto no n.º 1 do artigo 120.º do supramencionado diploma legal, cujo texto aqui se
dá por reproduzido e se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.11)

DECLARAÇÕES DE VOTO SOBRE A VOTAÇÃO DAS PROPOSTAS DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CONTRATO S DE EXECUÇÃO DE DEL EGAÇÃO E
INTERADMINISTRATIVOS DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS
JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO :

O senhor Henrique Bertino (CDU) apresentou, por escrito, a seguinte
declaração de voto:

«Declaração de voto:
«A predisposição inicial para a votação dos pontos 7 a 14, da ordem de

trabalhos, era de votar todos favoravelmente.
«Essa era a vontade de votar, mesmo considerando que a distribuição de verbas

feita pela Câmara Municipal é penalizadora para a Freguesia de Peniche. Seja levando
em linha de conta os parâmetros utilizados na atribuição de verbas anuais através do
Orçamento do Estado:

- Atouguia da Baleia – 116 631,00
- Ferrel – 41 933,00
- Serra d´El-Rei – 30 647,00
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- Peniche – 164 196,00
«Seja, considerando o conjunto de trabalhos desenvolvidos no passado recente,

por cada uma das freguesias, ou ainda pela forma com que cada uma foi aplicando as
verbas à sua disposição.

«Mesmo assim, optámos por manifestar a nossa posição unanimemente
favorável, considerando o princípio de solidariedade para com as freguesias mais
pequenas e atendendo à diversidade geográfica da Freguesia da Atouguia da Baleia.

«Na minha intervenção, procurei transmitir, este misto de considerações,
mesmo sabendo que o conjunto de verbas disponibilizadas este ano, para as quatro
freguesias, merecem-nos um conjunto de reservas:

- Atouguia da Baleia – 261 456,00
- Ferrel – 108 365,00
- Serra d´El-Rei – 70 652,00
- Peniche – 162 914,00

«No entanto, e levando em linha de conta as alterações verificadas,
nomeadamente em consequência da aplicação da Lei n.º 75/2013, considerando e
encarando este primeiro ano como uma fase experimental, decidimos aguardar o
balanço das avaliações previstas nos contratos, para posteriormente amadurecermos as
nossas posições.

«Entretanto, na votação dos referidos contratos, e porque os mesmos foram
colocados à votação por ordem alfabética das freguesias, constatei que o presidente da
Junta de Freguesia de Ferrel não votou favoravelmente os contratos para a Freguesia de
Atouguia de Baleia, assim e por ser recorrente a sua falta de solidariedade com outras
freguesias, entendi não votar favoravelmente as propostas apresentadas para a
Freguesia de Ferrel, optando pela abstenção.

«Votei favoravelmente todas as propostas apresentadas para as Freguesias de
Atouguia da Baleia, Serra d´El-Rei e Peniche.

«Henrique Bertino Batista Antunes»

O senhor Ademar Marques, em nome do grupo do Partido Social Democrata
apresentou, por escrito, a seguinte declaração de voto:

«Declaração de Voto
«Os membros da Assembleia Municipal de Peniche eleitos pelo PSD abaixo

assinados abstêm-se nas votações dos contratos de execução de delegação de
competências e dos contratos interadministrativos de delegação de competências, com
os seguintes fundamentos:

« O PSD vem defendendo há anos uma renegociação dos protocolos de
delegação de competências, por considerar que os Protocolos existentes até agora não
tinham acompanhado a evolução das competências assumidas. A oportunidade para a
revisão dos protocolos surge pela nova Lei das Competências das Autarquias, que
permitiria que se fizessem bem as coisas.

« Contudo, na opinião do PSD não deveríamos estar meramente a discutir a
distribuição de um bolo ou se uma Junta de Freguesia recebe x ou y em função de uma
negociação com a Câmara, mas antes sobre que competências são delegáveis e qual o
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valor de cada competência.
« Deveria ter sido estabelecido o valor da conservação de m2 de passeio, da

reparação de caminhos rurais por km, da reparação ou a limpeza de arruamentos por
km, da conservação dos cemitérios e das fontes, de cada uma das competências
delegáveis.

« Posto isso, cada Junta de Freguesia deveria determinar as competências que
pretenderia assumir e, em função disso, deveria ser feita a conta sobre o que competiria
a cada um das Juntas de Freguesia, em função das existências na sua freguesia naquela
mesma competência.

« A distribuição dos fundos deveria ser depois feita de forma equitativa e
proporcional. Isto evitaria que um Presidente de Junta pudesse dizer que a sua
transferência é insuficiente ou que a distribuição do referido bolo é injusta. Haveria
forma de explicar e justificar a verba transferida.

« Julgamos que era importante que isso fosse claro para todos. Entendemos
ainda que esta deveria ser a metodologia a adotar para a reavaliação dos contratos e que
esse trabalho deve ser feito a partir de agora.

«A abstenção dos membros do PSD relativamente aos diferentes contratos irá
refletir a vontade de que o processo tivesse sido outro – mesmo que, admitindo que isso
poderia acontecer, o resultado fosse o mesmo em termos de distribuição.

«O PSD faz sobretudo votos para que estes contratos permitam o melhor
desempenho de funções pelas diferentes freguesias no melhor interesse das populações.

Maria João Estevam Avelar Rodrigues
Ademar Vala Marques
Paulo Jorge Amaro Balau
Célia Sousa Martins
José António Leitão da Silva
Paulo Jorge Leal Rodrigues»

15. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PEDIDO DE PARECER PRÉVIO DA CÂMARA
MUNICIPAL , CONFORME O ARTIGO 64.º  DA LOE PARA 2014, PARA ABERTURA
DE PROCEDIMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE TRINT A E QUATRO TÉCNICOS
SUPERIORES NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR
PARA O ANO LETIVO 2014/2015:

Passando a Assembleia Municipal à apreciação do décimo quinto ponto da
ordem do dia, usaram da palavra os senhores:

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU):
Fez a apresentação da proposta da Câmara Municipal, aprovada por

unanimidade, em reunião ordinária, realizada no dia 14 de abril de 2014.

Paulo Balau (PSD):
Disse que espera que as Atividades de Enriquecimento Curricular comecem no

início do ano letivo.

Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador (CDU):
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Disse que irá transmitir a intervenção do senhor Paulo Balau ao Delegado
Regional de Educação e que espera que este ano não haja uma redução de mais
cinquenta por cento das Atividades de Enriquecimento Curricular.

Deliberação n.º 31/2014: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no
ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida
n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, por unanimidade, com
vinte e três votos a favor, autorizar a abertura de um procedimento concursal para o
recrutamento, por tempo determinado, de trinta e quatro técnicos superiores, no âmbito
das Atividades de Enriquecimento Curricular, para o ano letivo 2014/2015, com os
fundamentos constantes na informação do Departamento Administrativo e Financeiro,
datada de 11 de abril de 2014, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva cópia
em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.12)

APROVAÇÃO DA MINUTA D A ATA :

Deliberação n.º 32/2014: Para efeitos de execução imediata, nos termos do
número três do artigo quinquagésimo sétimo do anexo um da lei número setenta e
cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, submetida a votação a minuta da
presente ata, constatou-se a sua aprovação, por unanimidade.

ENCERRAMENTO :

Sendo duas horas e vinte minutos do dia vinte e nove de abril de dois mil e
catorze, a senhora Presidente da Mesa da Assembleia Municipal declarou encerrada a
sessão, da qual, para constar, se lavrou a presente ata, que eu,
, Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, subscrevo e com a senhora
Presidente da Mesa assino, nos termos dos números um e dois do artigo
quinquagésimo sétimo do anexo um da lei número setenta e cinco barra dois mil e
treze, de doze de setembro.


